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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu 
spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže štvrtá priemyselná revolúcia, digitalizácia a umelá inteligencia vedú k zásadným 
a štrukturálnym zmenám na trhu práce, na pracovisku a v pracovnom profile každého 
pracovníka;

B. keďže tento vývoj bezpochyby napomáha synergiám človeka a strojov, čím vytvára 
kombinovaný účinok, ktorý je väčší ako súhrn ich jednotlivých dôsledkov, ale 
predstavuje aj vážne výzvy z hľadiska reorganizácie pracovnej sily a potenciálneho 
zániku väčšieho počtu odvetví a pracovných miest, ako môžu nové formy vytvoriť;

1. zdôrazňuje, že budúci regulačný rámec pre umelú inteligenciu v Európskej únii by mal 
zabezpečiť, aby sa práva pracovníkov v plnej miere rešpektovali a prispôsobili novým 
formám pracovných vzťahov a organizácie práce takým spôsobom, ktorý zabezpečí 
pracovné miesta a zlepší mzdy a pracovné podmienky a zároveň zabezpečí kvalitu 
zamestnania; okrem toho zdôrazňuje, že európsky rámec pre umelú inteligenciu by mal 
rešpektovať európske hodnoty, pravidlá Únie a zásady Európskeho piliera sociálnych 
práv;

2. zdôrazňuje, že umelá inteligencia musí slúžiť výlučne ako pomôcka ľudskej výkonnosti 
a dodržiavať všetky pravidlá zabezpečujúce rešpektovanie základných práv vrátane 
ochrany osobných údajov a súkromia a zákazu svojvoľného profilovania;

3. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že vykonávanie umelej 
inteligencie posilní dialóg medzi sociálnymi partnermi a umožní odborom prístup k 
pracovnému procesu, aj keď v digitálnej forme, aby sa podporilo kolektívne 
vyjednávanie a zaručil prístup k umelej inteligencii v práci zameraný na človeka;

4. pripomína význam spolupráce medzi akademickou obcou, priemyslom, sociálnymi 
partnermi a vládami v oblasti výskumu a inovácií digitálnych technológií, aby sa 
zohľadnili všetky ľudské aspekty1;

5. pripomína, že používanie aplikácií umelej inteligencie, algoritmov a vývoja procesov, 
ktoré majú vplyv na všetky aspekty práce a práva pracovníkov, ako sú postupy 
prijímania zamestnancov, nesmie diskriminovať pracovníkov a zraniteľné skupiny ani 
prehlbovať nerovnosti na základe pohlavia, veku, zdravotného postihnutia alebo štátnej 
príslušnosti;

6. opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku právnej ochrany pracovníkov platforiem a 
pracovníkov na diaľku, ako aj uznania ich statusu s cieľom zabezpečiť, aby sa zachoval 
ich nárok na úplnú sociálnu ochranu;

7. vyzýva Komisiu , aby vo svojom nadchádzajúcom legislatívnom návrhu zlepšila 

1 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Digitalizácia a bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci – výskumný program EÚ – OSHA’, s. 10. 
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pracovné podmienky pracovníkov platforiem s cieľom zaručiť zdravé a bezpečné 
pracovné prostredie, kvalitné zamestnanie a mzdy, právo na odpojenie, povinnosť 
zamestnávateľov ponúkať nepretržité digitálne rekvalifikácie a úplné a transparentné 
kontroly online totožnosti zamestnancov;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktualizovali európsky program v oblasti zručností 
a akčný plán digitálneho vzdelávania, aby si pracovníci mohli zvyšovať úroveň 
zručností a mať kvalifikáciu zodpovedajúcu výzvam budúceho sveta práce; vyzýva 
členské štáty, aby aktualizovali svoje vnútroštátne programy odborného vzdelávania a 
prípravy a zvyšovania úrovne zručností s cieľom zabezpečiť digitálnu gramotnosť a 
podporiť digitálnu integráciu (v priemere 16 % pracovníkov EÚ sa obáva, že v dôsledku 
digitalizácie budú ich zručnosti zastarané2);

9. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci so zreteľom na synergie medzi človekom a strojmi a zabezpečili 
psychickú a duševnú rovnováhu pracovníkov prostredníctvom špecializovanej podpory 
a smernice EÚ o pracovnom strese.

2 Cedefop, Umelá alebo ľudská inteligencia? Digitalizácia a budúcnosť pracovných miest a zručností: 
príležitosti a riziká, s. 3.


